
Aris verslaat Donar in bloedstollend gevecht 

Leeuwarders te sterk voor regerend landskampioen 

Piet Jan Nauta 

Leeuwarden De basketballers van Aris hebben gisteren voor een sensatie gezorgd in de eredivisie 
door regerend landskampioen Donar te verslaan. In een kolkend Kalverdijkje klopten de 
Leeuwarders de Groningers uiteindelijk met 65-60, nadat ze in het vierde kwart een opgedane 
voorsprong van zeventien punten eerst nog in rook zagen opgaan. Maar de ploeg van coach Tony 
van den Bosch hervond zich net op tijd en maakte de stunt compleet. 

Uitgeteld zat hij erbij, alsof hij net zelf veertig minuten had meegedaan. Van den Bosch glunderde. 
,,Wat een wedstrijd, hè? Toch nog winnen. Ik ben dolblij, maar wel uitgeput”, zei de trainer. 
Toegegeven, door omstandigheden was hij gisterochtend pas naar Leeuwarden gereisd vanuit 
Antwerpen, waardoor het al een lange dag was voor de Belgische oefenmeester. Maar het 
bloedstollende verloop van met name het vierde kwart zorgde bij de aanwezigen voor een flink 
verhoogde bloeddruk. 

Dat gold ook voor zijn assistenten, die Van den Bosch nog behoedden voor een kapitale blunder. 
Met de overwinning zo goed als op zak, wilde de trainer Craig Osaikhwuwuomwan naar de kant 
halen en Nick Masterson in het veld brengen. Teammanager Oege Hessel Faber dook over de 
stoeltjes heen om de Nederlandse speler terug het veld in te duwen. Was Craig ‘O’ inderdaad 
vervangen door de Amerikaan, dan had Aris het duel uitgespeeld met vijf buitenlanders in de 
ploeg. Een fout die Donar-coach Erik Braal vorig seizoen de zege kostte in Leeuwarden, waardoor 
Aris het verloren duel alsnog met een reglementaire 20-0 zege kreeg toegewezen. Er moet te allen 
tijde minstens één Nederlander in het veld staan in de eredivisie. 

Na afloop werd er hartelijk om gelachen. ,,Ik heb nog last van mijn schouder, zo hard trokken de 
assistenten aan mijn arm”, glimlachte Van den Bosch. ,,Maar ik ben ze dankbaar. We hebben zo 
hard gewerkt vandaag, het zou zonde zijn om alles in het vierde kwart te verspelen.” 

Dat gebeurde wel, want het was alsof de voorsprong in het vierde kwart verlammend werkte. Alsof 
het ineens doordrong bij Aris dat ze dicht bij een overwinning op de regerend landskampioen 
waren. Binnen een mum van tijd werkte Donar een achterstand van zeventien punten weg en 
kwam het van een 56-39 achterstand terug tot 60-60. ,,De schoten vielen niet meer, het was alsof 
we zonder benzine kwamen te zitten.” 

Maar Aris had wel de langste adem. Eerst bracht de uitstekend spelende Griffin Kinney Aris op 62-
60, waarna Osaikhwuwuomwan een vrije worp benutte voor de 63-60. Donar had met nog elf 
seconden op de klok de kans om er minstens nog een verlenging uit te slepen, maar David 
Michaels onderschepte de bal toen Donar deze weer in het veld bracht, kreeg een overtreding en 
mocht de wedstrijd afmaken vanaf de vrije worplijn. De Amerikaan faalde niet. 

Aanjager 

Met twaalf punten, zes rebounds en drie assists speelde Darian Anderson op papier geen grootse 
wedstrijd, de spelverdeler is nu al wel van onschatbare waarde voor Aris. Hij was de aanjager in 
defensief opzicht, de bepaler van het tempo in aanvallend opzicht en met zijn intensiteit en 
wilskracht de man die de boel op sleeptouw nam. ,,Ik hoorde dat Donar een van de betere teams 
in Nederland is”, zei Anderson. ,,Dat we dan dit presteren is mooi. Ik word er blij van.” 

Dat werden de fans ook van het optreden van Anderson. ,,Ik voel me lekker en ben blij dat ik 
speel. De coach heeft vertrouwen in me en ik kom beter in mijn spel. Ik weet niet hoe winst op 
Donar gevierd wordt, maar ik denk dat ik thuis op de bank plof. Het was een pittig duel.” 

Donar - Aris 65-60 (25-12, 16-14, 15-13, 9-21). Scores Aris: Masterson 16, Kinney 14. 
Rebounds: Kinney 14, Anderson 6. Assists: Anderson: 3. 


